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Â Stało się to, co stać się musiało i będzie się teraz dziać nagminnie.
Takie są skutki dawania posłuchu medialnym â€žpożytecznym idiotomâ€• inspirowanym przez
wytrawnych jurgieltnikÃłw. Chociaż więc Polska niby â€žwymÃłwiła sobieâ€• pod rządami Traktatu
Lizbońskiego obowiązywanie Karty Praw Podstawowych w zakresie moralności i obyczajÃłw â€“ to
orzeczenia Trybunału w Strasburgu będą obowiązywać w Polsce, bo przecież jesteśmy â€“ z racji
członkostwa w UE â€“ zobowiązani do przestrzegania Konwencji Praw Człowieka, więc do uznawania
orzeczeń Trybunału w Strasburgu. Na razie orzeczenie zapadło wobec Włoch, ale działacze
Socjaldemokracji polskiej i Partii Demokratycznej â€“ Jakub Hubert i Jakub Dubla â€“ już wszczęli w
Polsce stosowna procedurę, aby â€“ po wyczerpaniu toku instancji w Polsce â€“ sprawa trafiła do
Trybunału w Strasburgu... Zważywszy, że ten podjął swe â€žorzeczenieâ€• jednomyślnie â€“
niewątpliwie inne jego orzeczenia będą identyczne.
Â Sprawa była w zasadzie już jasna długo wcześniej, ale słynna (czy raczej: osławiona) odmowa
â€žeuropejsÃłwâ€• wpisania do preambuły konstytucji UE (dzisiejszego Traktat Lizbońskiego)
chrześcijańskich korzeni Europu stawiała już wÃłwczas sprawę jasno: Unia Europejska będzie także
narzędziem walki z chrześcijaństwem.
Â Z jednej więc strony UE będzie â€ždotowaćâ€• np.renowacje zabytkowych kościołÃłw, z drugiej
â€“ usuwać chrześcijańskie symbole z przestrzeni publicznej. Ale i same kościoły są przecież
chrześcijańskimiÂ symbolami w przestrzeni publicznej â€“ zatem tylko patrzeć, jak tolerowane będą,
owszem, zabytkowe kościoły, ale pozamienianie w magazyny (dała przykład rewolucja francuska i
bolszewicka), kasyna gry (dla Platformy Obywatelskiej jakże wdzięczna â€žprzestrzeń publicznaâ€• do
zagospodarowania), domy towarowe czy przybytki show-businessu.
Â Powiedzieć można, że wraz w ostatnim akordem ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego skończyła się i
usypiająca taktyka â€žNie płoszmy ptaszka, niech mu się zdaje, ze naszej partii sił już nie stajeâ€•
â€“ jak ją definiował Janusz Szpotański. Teraz więc â€žpartia antychrześcijańskaâ€• występuje już z
otwartą przyłbicą... Można obawiać się, że pod rządami Traktatu Lizbońskiego polityka nakreślona w
â€žMiędzynarodÃłwceâ€• (â€žPrzeszłości ślad dłoń nasza zmiataâ€•...) nabierze tempa i siły.
Â To i nie dziwi, że minister Sikorski wraz z Francją i Niemcami chce już tworzyć â€žwspÃłlną politykę
bezpieczeństwaâ€• w Europie, poprzez tworzenie â€žunijnych sił zbrojnychâ€•. Te â€žunijne siły
zbrojneâ€• to taka maska, zasłona dymna dla wyzwolenia przynajmniej części Bundeshwery spod
dotychczasowej, amerykańskiej kurateli, ktÃłrej poddana jest obecnie w całości poprzez NATO.Niemcy
poniosły trojakie skutki przegranej wojny: podział kraju, poddanie niemieckich sił zbrojnych
amerykańskiej kontroli i utratę terytoriÃłw wschodnich. Pierwszy skutek już przezwyciężyły, drugi jest
właśnie na dobrej drodze do przezwyciężenia (i to przy pomocy ministra Sikorskiego...), Â trzeci â€“
też: Powiernictwo Pruskie zapowiedziało wszak złożenie nowego wniosku do Trybunału w Strasburgu, ale
już po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego.
Â Ale i to wszystko było jasne, jeszcze zanim przystąpiliśmy do UE, a już na pewno â€“ zanim
podpisaliśmy Traktat Lizboński.
Â W tej sytuacji nie dziwi, ot, drobiazg, że PO chce zmienić wzÃłr oświadczeń majątkowych posłÃłw,
utajniając prywatne pożyczki zaciągane przez politykÃłw. Przy jurgielcie zbędna jest przecież wszelka
ostentacja.
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